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Twee commerciële pluimveehouders in Overijssel willen meer controle bij hobbyhouders. Deze 

commerciële houders bevinden zich in de zone rond de hobbypluimveehouder waar vogelgriep 

uitbrak en waar de dieren inmiddels geruimd zijn. Door de maatregelen die gelden in deze zone 

lijden deze commerciële houders financiële schade. Zij willen betere controle op de 

afschermplicht en het pluimvee  van hobbyhouders elk kwartaal screenen. Liefst zien zij dat alle 

houders van november tot februari alle pluimvee binnenhouden. 

 

KleindierNed, de belangenbehartiger van hobbypluimveehouders stelt dat de voorgestelde 

maatregelen het probleem niet oplossen. De recente hoogpathogene vogelgriep-infecties zijn niet 

langer het gevolg van de vogeltrek alleen. Het virus is dit jaar niet uit onze land weggeweest en de 

jonge dieren en de dieren in de rui hebben een vergrote kans om dit virus op te pikken en te 

verspreiden. Het is dus endemisch geworden. Dit zal waarschijnlijk zo blijven. 

 

Een afscherm- of ophokplicht zal dus het hele jaar door moeten gelden. Dit jaar moesten 

hobbyhouders al 8 maanden hun dieren afschermen. Het draagvlak hiervoor neemt steeds verder 

af. Nu vogelgriep permanent aanwezig lijkt zal de aanpak echt over een andere boeg moeten 

worden gegooid, namelijk door vaccinatie en dat zal Europa moeten inzien. 

 

Sinds 2003 hebben we veel geleerd over vogelgriep. Er is sinds die datum geen enkel geval 

bekend waarbij een hobbyhouder een commerciële houder heeft besmet of een andere 

hobbyhouder. Alle uitbraken (hobby en commerciëel) waren geïsoleerde gevallen, waarbij de 

besmetting werd veroorzaakt door wilde vogels. Ook de grootte van de hobbyhouder speelde tot 

nu toe geen duidelijke rol bij de introductie. 

 

Het is jammer dat de EU de regels rond het instellen van een beschermings- en een 

bewakingszone bij HPAI per 1 april 2021 heeft aangescherpt. Voorheen viel hobbypluimvee 

buiten deze regelgeving. Dat betekende dat een uitbraak bij een hobbypluimveehouder geen 

gevolgen had voor de commerciële houderij. Dat is nu gewijzigd door de EU. Nederland was dan 

ook niet blij met deze aanscherping juist omdat we in Nederland hebben gezien dat het risico op 

verspreiding van vogelgriep vanuit de hobbydierhouderij niet voorkwam. 

De voorgestelde screening van hobbypluimvee zal een hoogpathogene infectie niet voorkomen. 

Het gaat immers alleen om introducties via wilde vogels. Screening op laag-pathogene vogelgriep 

is evenmin zinvol want in de koppels van geringe grootte zal laagpathogene vogelgriep niet 

muteren naar hoogpathogeen. 
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De grens tussen hobbymatig en bedrijfsmatig is nog niet gedefinieerd. Voor pluimvee hebben 

KleindierNed en Avined een gezamenlijk voorstel ingediend. Vanwege het nog steeds ontbreken 

van nadere Europese regelgeving heeft het Ministerie van LNV dit voorstel nog niet met de 

indieners besproken. 
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